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DECRETO Nº 076/2021, DE 06 DE MARÇO DE 2021. 
 

 
 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIALMA, Estado de Goiás, no uso 

de suas atribuições conferidas pela Constituição da República, Lei Orgânica. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1° O Art. 3° do Decreto nº 075/21, de 06 de março de 2021, 

passa a ter a seguinte redação:... 
 
Art. 3º... 
 
I - ... 
II - ...  
III - ...  
II - ...  
IV - ...  
V - ...  
VI - ...  
VII - ...  
VIII - ...  
IX - ...  
X - ...  
XI - ...  
XII - ...  
XIII - ...  
XIV - ...  
XV - ...  
XVI - ...  
 
XVII - Estabelecimentos comerciais do varejo (lojas de tecidos, 

calçados, brinquedos, papelarias, vestuário, eletroeletrônicos, acessórios, 
autopeças, ferragens, congêneres e entre outros), seguindo obrigatoriamente as 
seguintes regras: 

 
a) organizarem-se de modo a manter apenas 30% (trinta por 

cento) apenas da sua capacidade funcional e de 
atendimento ao público e ainda em distanciamento seguro 
(mínimo de 04 metros entre as pessoas), com o uso 
obrigatório de máscaras de proteção facial, controle de 

“Altera o Art. 3º do Decreto nº 

075/2021, e dá outras 
providências.”. 
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aferição de temperatura corporal e higienização das mãos 
no ingresso e na saída dos estabelecimentos; 
 

b) Instalar tapetes sanitários na entrada dispor de materiais e 
manutenção total e permanente de higienização do 
ambiente; 

 
XVIII - Profissionais autônomos, como encanadores, 

eletricistas, pedreiros, pintores e similares. 
 
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIALMA, Estado de Goiás, aos seis dias 

do mês de março de dois mil e vinte e um (06/03/2021). 
 

 
FREDERICO GONÇALVES VIDIGAL 

Prefeito Municipal 


